
0202خطة والندوات العلمية لعام   

موعد  عنوان النشاط  ت
 االنعقاد

مدة 
 االنعقاد

تخصص 
 النشاط

مكان  نبذة عن النشاط
 االنعقاد

جهات  الجهة منظمة
المشاركة ) 
 ان وجدت(

 البريد االلكتروني الهاتف النقال

الحرب النفسية  1
 المعاصرة / ندوة 

علوم  يوم 1 11/1/0201
 انسانية 

محاور تتناول 
الحرب النفسية 

المعاصرة 
وخصائصها 

واستراتيجياتها 
والعوامل المؤثرة 
فيها وقوة استخدامها 
في وقت الحرب 

 والسلم

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
 قسم الصحافة

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

0 

 

الصحافة 
 المصورة / ندوة

علوم  يوم 1 02/4/0201
 انسانية

تركز الندوة على 
كل ما يتعلق 
بتفاصيل الصحافة 
المصورة التي 
تركز على فنون 
صحفية تاخذ بنظر 
االعتبار كيفية 
تصوير الحدث 
ضمن االخبار 

والتقارير 
 والتحقيقات

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
 قسم الصحافة

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

اشكاليات اللغة  3
العربية في 

المواقع 
 االلكترونية / ندوة

علوم  يوم1 03/5/0201
 انسانية

ندوة تجمع بين اللغة 
 واالعالم فيالعربية 

دراسة االشكاليات 
للمواقع االلكترونية 
سواء كانت صحف 
او وكاالت لتحديد 
تلك االشكاليات 

 ووضع الحلول لها

كلية 
 االعالم 

كلية االعالم 
 /قسم الصافة

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
edu.iqaghdad. 
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العالقات العامة  4
وادارة االزمات 
الصحية في 
العراق / جائحة 
كورونا انموذجاً / 

 ندوة

علوم  يوم 1 17/0/0201
 انسانية

تتناول فيها اهمية 
ودور العالقات 
العامة في ادارة 
االزمة الصحية 
والسيما جائحة 
كورونا حيث 
اصبحت ازمة 

 كونية وعالمية

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة 

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

دور التعليم  5
االلكتروني في 
تنمية مهارات 

الطالب 
والتدريسي في 

الجامعات 
 العراقية  / ندوة

علوم  يوم 1 00/4/0201
 انسانية

نتيجة االزمة 
الصحية الناتجة عن 
جائحة كورونا 
اصبح التعليم 
االلكتروني حالة 
ضرورة ومهمة في 
تسيير امور التعليم 

 والدراسة 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 211252700
11 

.Assist.Dean@comc.uobSci
aghdad.edu.iq 

مؤشرات في  6
استخدام الجمهور 
مواقع التواصل 

االجتماعي 
وعالقته 

بتعرضهم 
 للفضائيات / ندوة

علوم  يوم 1 10/1/0201
 انسانية

 دراسات تأكيد بعد
 كثافة عن عديدة

 لمواقع التعرض
 التواصل

 تأتي..االجتماعي
 للكشف الندوة هذه

 على والتعرف
 هذا مؤشرات

 وعالقته االستخدام
 للقنوات بالتعرض

يةالتلفزيون الفضائية  
 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم الصحافة 

االذاعية 
 والتلفزيونية

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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نحو اهتمام  1
اعالمي لقضايا 
االقليات في 

 العراق  / ندوة

علوم  يوم 1 05/4/0201
 انسانية

 التي االحداث بعد
 سيطرة اعقبت
 الدولة تنظيم

 في اإلسالمية
 والشام العراق

 على اإلرهابي
 من كبيرة مساحة
 العراق شمال

 لعديد وتعرضهم
 االثنية االقليات
 والقومية والدينية
 لبالقت هناك الساكنة

 حدا مما والتهجير
 بكافة باإلعالم
 بتسليط وسائله
 قضايا على الضوء

 مستخدمة االقليات
 الفنون جميع

 لذا اإلعالمية،
 الندوة هذه جاءت

 دور على للوقوف
 السيما اإلعالم
 والسمعي السمعي
 معالجة في المرئي
 يف االقليات قضايا
 العراق

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم الصحافة 

االذاعية 
 والتلفزيونية

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

توثيق االنشطة  7
وتحسين االداء  / 

 ندوة

علوم  يوم 1 06/4/0201
 انسانية

تهتم هذه الورشة 
بإيضاح كيفية 
اعداد وتنظيم 

إجراءات استمارة 
العمل واهميتها 
للكلية واالقسام  
العلمية والشعب 

والوحدات 
 اإلدارية

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم شعبة 

 ضمان الجودة

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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تعريف بمهام  0
الرشاد وحدة ا

النفسي والتوجيه 
 التربوي / ندوة

علوم  يوم 1 05/1/0201
 انسانية

تعريف طلبة 
المرحلة االولى 
بمهام وحدة االرشاد 
النفسي واهداف 

 التوجيه التربوي 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة االرشاد 

النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

اهمية التعلم  12
االلكتروني في 
ظل ازمة كورونا 

 / ندوة

علوم  يوم 1 0/0/0201
 انسانية

تسليط الضوء على 
اهمية التعلم 
االلكتروني الذي 
لواله لفقد الطلبة 

 كاملةسنة دراسية 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة االرشاد 

النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

التنمر والتمييز  11
االعنصري في 
الجامعات ودوره 
في الحد من 
قدرات الطالب 

 ونجاحه / ندوة

علوم  يوم 1 15/3/0201
 انسانية

حث الطلبة على 
بعض الظواهر 
السلبية التي تزيد 

 من الفجوة بينهم  

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة االرشاد 

النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

كيفية الحد من  10
الظواهر السلبية 
بين الطلبة مثل 
تعاطي المخدرات 

 والتدخين / ندوة 
 
 
 
 

علوم  يوم 1 01/4/0201
 انسانية

تشجيع الطلبة على 
ترك بعض العادات 
الصحية الضارة 
مثل التدخين 

 والمخدرات

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
االرشاد وحدة 
النفسي 

والتوجيه 
 التربوي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

اهمية العمل  13
الجماعي 

والتطوعي بين 
الشباب والطلبة 

 الجامعيين / ندوة

علوم  يوم 1 04/5/0201
 انسانية

 حث الطلبة على
المشاركة في 
الحمالت التطوعية 
التي تقيمها الكلية 

 لخدمة المجتمع

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة االرشاد 

النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 
 
 
 
 

mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sci.Assist.Dean@comc.uobaghdad.edu.iq


الملتقى الوطني   14
السادس لسيمياء / 

 ندوة

32/10/020
1 

علوم  يوم1 
 انسانية

تسلط الندوة الضوء 
على سيمياء المعنى 
المضمن في 
الصورة والخبر 

 واالعالن

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة اللغة 

 العربية

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

التعريف بمهام  15

 التأهيلوحدة 

والتوظيف / 

 ندوة

علوم  يوم1 02/1/0201
 انسانية

التعريف بمهام 

 التأهيلوحدة 

والتوظيف 

تشكيلها  وأسباب

وقدرتها على 

مساعدة الطلبة 

والخريجين في 

ايجاد فرص عمل 

عند التخرج 

 وتهيئتهم

كلية 
االعالم 

او 
 افتراضيا

كلية االعالم / 
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 ابن مركز

 سينا

211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

توظيف تطبيقات  16
االعالم الجديد في 
قياس الراي العام 

 / ندوة

علوم  يوم 1 0/0/0201
 انسانية

 الطرق ستتناول
 واالساليب
 حديثا المستعملة

 العام الراي لقياس
 استعمال عبر

 مواقع تطبيقات
 التواصل

 والمواقع االجتماعي
 وبعض االلكترونية
 التطبيقات

 لهذا والمصممة
 وتقديم  الغرض

 للباحث التسهيالت
 الى للوصول
 بدون جمهور
 المكان معوقات
 عن فضال والزمان

 قعموا بيانات تحليل
 الجديد االعالم

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة مجلة 

الباحث 
 االعالمي

/ 211252700
11 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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 الراي الستشراف
 وقياسه العام

           

 


